Koopovereenkomst betreffende Maine Coon kat:
Naam:
Geboorte datum:
Geslacht:
Kleur:
Stamboomnummer:
Vader:

Juliette Rollo Tristan

Moeder:

Beestenboel Vesper

Chipnummer:

Hierna te noemen “kat”

De eerste ondergetekende, hierna te noemen “fokker”
Maine Coon Cattery Pippapopjes
Annemieke Kierkels
Zeeweg 25
3235 AX Rockanje
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en

Tweede ondergetekende, hierna te noemen “koper”
Naam
Adres
Woonplaats

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Fokker verkoopt aan de koper “kat”
voor een bedrag van 700 euro.
Fokker verklaart hierbij dat de kat op het moment van verkoop naar haar beste
weten en na onderzoek door de dierenarts volledig gezond is en vrij van parasieten
en of huidaandoeningen. Fokker verklaart het kitten alle benodigde zorg en aandacht
te hebben gegeven die het kitten nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en
sociale kat.
Mocht echter blijken dat de kat voor de leeftijd van 1 jaar zal overlijden als gevolg
van inwendige afwijkingen die het dier niet in staat zullen stellen de volwassen
leeftijd te bereiken zal de fokker het volledige aankoopbedrag teruggeven aan de
koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen en geen besmettelijke
ziektes of virussen.
Fokker verklaart het kitten alle benodigde inentingen en wormenkuren te hebben
gegeven.
Fokker verklaart het inentingsboekje, de stamboom en het eigendomscertificaat te
hebben afgegeven.
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De koper belooft de kat een liefdevol huis te geven. Koper verklaart met de kat niet
te zullen fokken en deze voor de leeftijd van 1 jaar onvruchtbaar te laten maken
tenzij anders overeengekomen. De koper belooft de kat uitsluitend te houden in
huis of in een afgeschermde tuin en niet vrij op straat te laten lopen.
Koper verklaart dat de kat bij overdracht gezond was en dat hij dat gecontroleerd
heeft in bijzijn van de fokker. En dat hij of zij bij twijfel de kat binnen 48 uur zal
laten onderzoeken door een dierenarts op eigen kosten. Wanneer de kat niet in
goede gezondheid blijkt te verkeren heeft koper recht op teruggave van het
aankoopbedrag waarbij de kat wordt teruggegeven aan de fokker. Ook de dierenarts
kosten van het onderzoek zal fokker in dat geval aan koper vergoeden.
De koper zal, als de kat om wat voor reden dan ook uit huis geplaatst moet worden,
de fokker daarvan op de hoogte stellen. In overleg zal er dan een oplossing gezocht
worden. Koper verklaart de kat nimmer in een asiel te zullen plaatsen of zonder de
fokker hiervan in kennis te stellen te verkopen of weg te geven aan derden.
Alle juridische kosten voortvloeiend uit overtreding van de koper van de in dit
koopcontract opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de
koper.

Aldus in tweevoud opgemaakt te Rockanje d.d.

Handtekening fokker

Handtekening Koper
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